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GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR
Vi er hastigt på vej ud af 2020, og de fleste vil huske dette år som et år, der blev helt anderledes 
end de fleste andre, vi har oplevet. Her hos BEMA blev det også et specielt år, hvor vi skulle lære 
at holde virtuelle møder med vores kunder, salgsmøder over nettet og i det hele taget finde nye 
former for kommunikation med vores samarbejdspartnere.

Sådanne udfordringer giver også mulighed for udvikling, og vi har sammen med vores partnere 
lært, at man kan være tæt på hinanden – også på afstand. Men forhåbentlig vil 2021 byde på mere 
normale forhold, hvor den personlige kontakt igen kan komme i front.

Fra BEMA skal der lyde et ønske om en glædelig Jul og et lykkebringende Nytår til alle vores kun-
der, leverandører og andre samarbejdspartnere. Vi ses i 2021!
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NY MASKINE OPTIMERER LÆSNING AF KORN OG MALT 
I CONTAINERE
Malt er en herlig råvare til ikke mindst vores 
elskede juleøl, men inden den bliver en ingrediens 
i den, skal den transporteres fra producent til bryg-
geri og andre aftagere.

BEMA har netop leveret en ny læssemaskine, der 
optimerer såvel kapacitet som arbejdsmiljø ved 
læsningen af såvel 20 som 40 fods containere, så 
malten kan fragtes videre.

Maskinen består af en stålramme med påmonteret
læssesnegl. Udstyret er sandblæst og coated. 
Sneglehuset er udført i 1.4301 rustfrit stål og såle-
des af bedste kvalitet.

Læssemaskinen kan fylde mindst 3 stk. 20 fods 
containere pr. time svarende til ca. 100 tons pr. 
time eller 25 tons på 15 minutter. I test nåede vi 
op på 4-5 containere. Den høje kapacitet skyldes 
blandt andet sneglens kapacitet, og at maskinen er 
flytbar på hjul/skinner. Der er altså tale om en høj 
effektivitet.



Maskinen kan desuden læsse i to baner – det vil sige, at en ny container kan køres til og gøres 
klar, mens den første fyldes, og der er dermed et minimum af spildtid.

Arbejdsmiljøet optimeres, fordi containeren ikke skal flyttes under fyldning. Chaufføren kører til 
maskinen, der monteres en pose i containeren, og der læsses, mens lastbilen holder i samme 
position. Samtidig sikrer det lukkede sneglehus, at processen er stort set støvfri ved montage af en 
enkel udsugning.

At maskinen er mobil betyder, at der kan læsses 1.100 kg. ekstra i hver container i forhold til tidli-
gere, så den enkelte kørsel udnyttes maksimalt, og der spares ca. hver 20. container.

Læssemaskinen kører nærmest automatisk, idet modtrykket for fyldningen gør, at sneglen bliver 
presset tilbage under opfyldningen.

Læssemaskinen er et godt eksempel på en kundespecifik BEMA-løsning, hvor vores dedikerede 
ingeniører har udviklet et unikt udstyr designet til at løse kundens behov. Har du en særlig udfor-
dring, hvor vi kan bidrage med en løsning inden for snegletransport, kontakt da vores salgsafdeling 
på +45 7452 1621.



HUSK
• At BEMA er komplet leverandør af spiraler samt vindings- 

og spiralsegmenter, herunder koniske vindinger.
• Vi leverer alle typer sneglerotorer og er blandt markedets 

ledende inden for transportsnegle konstrueret til ethvert 
formål.

• Vi fremstiller rustfrit procesudstyr og har separat hal til 
formålet med specialuddannede medarbejdere.

• Vi leverer alt efter individuelle kundespecifikationer. Vi 
producerer efter ordre, hvilket giver maksimal kundetilpas-
ning, og er til enhver tid lagerførende på sliddele.

• Vi står klar til at hjælpe, hvis der skulle opstå driftsproble-
mer. Kontakt os, og vi går på opgaven med stor fleksibi-
litet. 

• Vi har egen udviklings- og konstruktionsafdeling og derud-
over alle led i produktionspressen in-house. Det gør os til 
en kompetent partner også for jer.  

Alt sammen sikrer dette, at vi kan løse alle transportbehov med 
snegle, fra idé til færdigt resultat.
 
Vi har udvikling og produktion i Haderslev, og det betyder, at vi 
er tæt på dig, når løsningen til dig skal udvikles og produceres 
– også hvis det brænder på!

KONTAKT
Kontakt BEMA på mail: info@bema.as eller 
telefon: +45 74 52 16 21
 
Vores dedikerede medarbejdere er klar til at 
hjælpe med afdækning af jeres behov, rådgivning 
og specifkation af den transportløsning, der dæk-
ker jeres krav.
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Bredholm 3, 6100
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T: +45 7452 1621
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Lars Rask Lambertsen


